
ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات  من فوائد هذه اآلية الكرمية: أن عذاب اليهود والنصارى مستمر كما قلنا .

(( لم يعذبكم ، حيث قال:  ومن فوائدها: االحرتاز عما يوهم باطال . بذنوبكم )) ((؛ لقوله:  األسباب

ألوهم أن اهللا تعاىل يعذب بغري  بذنوبكم )) ((؛ ألنه لو قاهلا بدون قرا  ومل يقل: فلم يعذبكم بذنوبكم ))

  ذنب .

وإذ قال موسى يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

اهللا لكم وال  وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب

  . ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ))

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على  ((؛ قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

بل هنا  بل أنتم بشر ممن خلق )) ((من فوائد هذه اآلية الكرمية السابقة من قوله تعاىل:   فترة من الرسل )) .

فيستفاد منها: أن هؤالء الذين دعوا أم أبناء اهللا وأحباؤه هم من البشر والبشر  فسرناها أا لإلضراب اإلبطايل .

؛ وهذا أمر قد يقول قائل  ومن فوائدها: إثبات خلق اهللا عزوجل للبشر عند اهللا سواء وأكرمهم عند اهللا أتقاهم .

 ممن خلق )) ((نعم ولكن اهللا قال:  يخلق ما يشاء )) ((هللا تعاىل قال: ؛ ولكن ا إنه ال حاجة ألنه أمر معلوم

، إثبات  ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: إثبات املغفرة والتعذيب فبني أن هؤالء املخلوقون وأم كغريهم من البشر .

ء عذب أو البد من ولكن هل هذا جمرد مشيئة إن شاء غفر وإن شا وجل ملن شاء؛ املغفرة والتعذيب من اهللا عز

؛ وقد تبني لنا قاعدة مهمة أن كل فعل علقه اهللا باملشيئة إنه تابع  البد من سبب ، الثاين اجلواب سبب ؟

وما تشاءون إال أن  ((للحكمة إذ ليس هللا مشيئة جمردة بل هي مقرونة حبكمته تبارك وتعاىل كما قال اهللا تعاىل: 

؛ واملشيئة مبعىن اإلرادة املشيئة هللا ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات  .يشاء اهللا إن اهللا كان عليما حكيما )) 

؛  ، يعين ال تقسم إىل مشيئة كونية وإىل مشيئة شرعية خبالف اإلرادة انقسام؛ واعلم أنه ليس فيها  الكونية

، وأنه ال مالك  الكرمية: اختصاص اهللا تعاىل بامللك ومن فوائد  اآلية فاملشيئة شيء واحد وهي اإلرادة الكونية .

  ؛  معه

  يأخذها األخ من قوله تعاىل ؟  الشيخ :

   هللا ملك السموات )) (( الطالب :

  وجه ذلك ؟  الشيخ :

  ؛  اخلرب الطالب :



أو ما  ((أثبت لعباده ملكا يف قوله تعاىل:  فإن قال قائل: إن اهللا تعاىل صح انفراد اهللا تعاىل بامللك . الشيخ :

، فملك اهللا تعاىل  قلنا ال سواء بني امللكني وما أشبه ذلك ؟ أو ما ملكت أيمانكم )) ، (( ملكتم مفاتحه ))

، لو أراد أن حيرق مال   ؛ وهلذا ال ميلك اإلنسان أن يتلف ماله مع أنه ماله عام جار وملك اآلدمي قاصر ناقص

ومن فوائد اآلية الكرمية:  ؛ ألنه خالف ما أمر اهللا به بل هو ما ى اهللا عنه . هجرنا عليه ومنعناهكله ال ميكن 

؛ يؤخذ  أن بني السموات واألرض من املخلوقات العظيمة ما اقتضى أن يكون مقابال ومعادال بالسموات واألرض

؛ لقوله تعاىل:  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن املرجع اخلالئق إىل اهللا وحده . وما بينهما )) ((من أين ؟ من قوله: 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:   يعين املرجع . وإليه المصير )) ((

واملراد اليهود ))  يا أهل الكتاب ((يف هذه الصفحة الواحدة نداء ألهل الكتاب مرتني  على فترة من الرسل ))

يبني اجلملة  يبين لكم )) (( وهو حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم . (( قد جاءكم رسولنا )) .  والنصارى

؛ ألن  ؛ ومل يذكر اهللا تعاىل املبني ليكون أعم احلالية حال من رسول يعين حال كونه يبني لكم أي يوضح ويفسر

يبين لكم  ((فهنا  عدة املعروفة يف اللغة العربية أن احلذف يفيد العموم .، وهذه القا حذف املفعول يفيد العموم

ونزلنا  ((؛ وهلذا قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي:  بيانه إىلالناس أي شيء يبني ؟ نقول يبني كل ما حيتاج  ))

يعين حال كون البيان على فرتة من  على فترة من الرسل )) ((وقوله:  عليك الكتاب تبيانا لكل شيء )) .

؛ هذه املدة ليس لنا كبرية فائدة يف معرفتها على التحقيق لكن  الرسل أي مدة من الزمن مل يأت فيها رسول

؛ ألن آخر األنبياء  نعرف أا مدة طويلة تقدر بنحو ستمائة سنة بني عيسى وبني حممد صلى اهللا عليهما وسلم

عيسى عليه الصالة والسالم ومن بعده حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وليس الذين بعثوا على الناس هو 

خالد بن سنان وفالن و فالن أم أنبياء وأم بعثوا بعد عيسى بينهما نيب؛ وهلذا ما يذكر يف بعض التواريخ أن 

وبني عيسى نيب؛ ويدل  ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم قد أخرب بأنه ليس بينه فهذا كله ليس بصحيح

فلم يأت بعد عيسى إال حممد صلى اهللا  برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد )) مبشرا ((لذلك أن عيسى قال: 

وإمنا نص على هذه الفرتة ليتبني أن الناس يف أشد احلاجة إىل على فترة من الرسل ))  ((؛  عليه وعلى آله وسلم

تعاىل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرم وعجمهم ـ أي أبغضهم وكرههم ، وهذا هو الواقع فإن اهللا  بعثة الرسول

فلو ال كان من القرون من  ((، بقايا قليلة كما قال تعاىل:  ـ ألم ليسوا على دين إال بقايا من أهل الكتاب

رفوا فيه قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في األرض إال قليال ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أت

، وهذا القليل أيضا حيتاج إىل رسول فلهذا نص على الفرتة وهي املدة الطويلة اليت  بقي القليل وكانوا مجرمين ))

 ((مث قال:  بلغت حنو ستمائة سنة ليتبني شدة حاجة الناس إىل بعث الرسول صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم .



ليه هنا يف موقع التعليل يعين أرسلناه إليكم لئال حتتجوا فتقولوا ما ؛ فأن وما دخلت ع أي لئال تقولوا )) لواأن تقو 

؛ فيحتجون يقولون ما جاءنا من بشري وال  ؛ ولذلك لطول املدة مل يأم رسل وال أنبياء جاءنا من بشر وال نذير

،  تزيد يف املعىن على أا زائدة لفظا لكنها اهذه من يعربو ما جاءنا من بشير وال نذير )) ((وقوله:  نذير .

؛ وأصل الكالم:  تفيد التوكيد قاعدة معروفة عند البالغيني أن مجيع احلروف الزائدةتزيد يف املعىن التوكيد وهذه ال

؛ وهلذا  ؛ لكن إذا دخلت من صارت أدل على النفي مما لو مل تدخل ، هذا األصل نذيرالما جاءنا بشري و 

التعميم إذا كان حرف النايف هي ال أو اقرتن حبرف اجلر الزائد سواء كان من يقولون إن النفي قد يكون نصا يف 

 فاعل ريبش قلنا من زائدة من حيث اإلعراب فمن يستطيع أن يعرا ؟ من بشير )) ((هنا يقول:  أو الباء .

ر أداة لفظية ؛ ألن حرف اجل مرفوع بضمة مقدرة على آخره من عن ظهورها اشتغال احملل حبركة احلرف اجلر الزائد

  فالبد أن يكون تأثريها يف اللفظ أكثر من تأثري املعىن .

  سؤال خارجي: لو عطفنا على الباء للمجرور مبن ما مل تدخل عليه من فماذا نصنع ؟

  ؛  يرفع احلركة اليت بعدها الطالب :

  يرفع وجوبا ؟  الشيخ :

  ؛  وجوبا الطالب :

،  كالمها صحيح  غيره )) ((وما لكم من إله غيره ))  ((فيه وجهان ؟ يعين جيوز وجهان فقوله تعاىل:  الشيخ :

ما جاءنا من بشير وال نذير ))  (( . واملعطوف على ارور حبرف اجلر الزائد جيوز فيه اعتبار احملل واعتبار اللفظ

يعين فاآلن  فقد جاءكم بشير ونذير )) ((تعاىل:  مبشر باخلري، ونذير خموف من الشر . قال اهللا من بشير )) ((

 (( من هو ؟ رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم . قد جاءكم بشير ونذير )) ((؛  ال حجة لكم

ختم هذه اآلية بالقدرة إشارة إىل أنه تبارك وتعاىل قادر على أن يبعث الرسل وأن  واهللا على كل شيء قدير ))

   ال يبعث الرسل وأن األمر كله بيده تبارك وتعاىل .

  عن بقاء بعض األنبياء بعد عيسى عليه الصالة والسالم ؟  السائل :

؛ ألن احلديث صح عن النيب  ثبات؛ ابن كثري بينه وبني عيسى أمم حيتاج إىل إ بس حيتاج إىل إثبات الشيخ :

   ؛ وال قول ألحد بعده . صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم أنه ليس بينه وبني عيسى نيب

  



 أن ما بني السماء واألرض خلق عظيم  وهللا ملك السموات واألرض وما بينهما )) ((ورد يف اآلية:  السائل :

بني ما يسمونه بالفضاء وتلك املسافات اهلائلة اليت ال فما مدى صحة أقوال اهليئة يف تلك املخلوقات اليت 

  حيصيها العقل فهل هذا ؟

، ال تصدق وال تكذب  ما يذكره علماء اهليئة يف هذا األمر ال يصدق وال يكذب مثل أقوال بين إسرائيل الشيخ :

اليت تنارها الليلة هذه ؛ ألا مسافات يعين كما قلت هائلة حىت إن بعضهم يقول إن النجوم  وال يوافقون عليهم

، هذا معقول ؟ على كل حال هذه ما نصدقها وال  النجوم البارحة مل يصل إلينا نورها إال بعد أربع وعشرين ساعة

  ؛النجوم ، القمر ، األمطار ، الغيوم ، ؛ لكن نعلم أن فيه خملوقات وقد ذكرنا فيما سبق كيف نعلم الرياح نكذا

   واألرض . اءكل هذه بني السم

  هل جيوز أن يقال إن يف القرآن حرف زائد ؟ السائل :

؛ لكن ال وجه له  ؛ بعض املعربني يقول حرف صلة إذا كان يف اآلية حرف جر زائد قل زائد يف اإلعراب الشيخ :

؛ أيش معىن زائد زائد ؟ زائد  ؛ وكان من العبارات اليت قد تقال: هو زائد زائد بل يقال إنه حرف جر زائد إعرابا

؛ والثاين من زاد املتعدي ألن زاد تصلح ناقصة  ؛ األول زائد من الناقص من زاد يزيد الناقص لفظا زائد معىن

  ، وتقول زاد املاء هذه الزمة . متعدية أو الزمة ؟ متعدية )) والذين اهتدوا زادهم ((، قال اهللا:  وتصلح متعدية

التقدير ليس هو الواقع قد يقدر اإلنسان شيئا يكون مستحيال اهللا قدر شيئا مستحيال  ، التقدير ما هو بواقع

   وهذا مستحيل لكن هذا تقدير . لو كان فيهما آلهة إال اهللا لفسدتا )) ((قال: 

  يشمل ما بني السماء واألرض أم ما بني السماء  األوىل واألرض؟ وما بينهما )) ((يف قوله تعاىل:  السائل :

  هذا هو الظاهر، ما بني السماء الدنيا إىل األرض ؛ يخ :الش

  ؟ئكة اليت يف السموات األخرى إذا مال السائل :

   ، ما هو داخل فيما بينهما داخل يف السموات. ، ملك السموات داخل يف السموات ال الشيخ :

يقولون عالمة وشبه نفي وأن يكون مذكورها .  من " الزائدة أن تكون بعد نفي " الضابط يف :يقال السائل :

 ويستقيم الكالم مع حذف احلرف . ليهدي )) ((حرف جر أنه إذا حذفت استقام الكالم وأحيانا تأيت مثال 

  ؟ يغفر لكم من ذنوبكم )) ((وقوله تعاىل:  )) يةآما ننسخ من  (( زائدة مثل قوله تعاىل:

من بيان ملن يعين ما ننسخ ما اسم شرط وأمساء الشرط كلها مبهمة ، هذه  أي نعم هذه ما هي زائدة الشيخ :

  ، ابن مالك يقول يف من: فجاءت من هنا للبيان وليست زائدة

   وزيد في نفي وشبهه فجر     نكرة كما لباق من مفر                        



   وهي قد تزاد باملعرفة لكن قليل .

  سبع أين استباقها ؟ذكرنا فيما سبق أن األراضي  السائل :

من اقتطع  (؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  ، يف جوف هذه األرض استباقها يف جوف األرض الشيخ :

وهذا يدل على أن األراضني يف جوف  يوم القيمة من سبع أراضين ) بهشبرا من األرض ظلما طوقه اهللا 

   ؛ لكن كيف ؟ ما ندري . األرض هذه

هل كانوا مكلفني بدين عيسى الذي هو آخر  ة قبل بعثة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلمأهل الفرت  السائل :

  ما نزل أم كانوا مكلفني بدين ابراهيم الذين كان من العرب ؟

؛ لكن الظاهر ـ اهللا  ؛ ألن عيسى يبعث إىل قومه كغريه من األنبياء ، هم مكلفون مبلة ابراهيم فقط ال الشيخ :

  ال مانع أن يتدين أحد بدين ابراهيم أو بدين موسى يف ذلك الوقت ألنه مل يرسل إليه رسول .أعلم ـ أنه 

  إذا عرض أحد يف العرب رسالة عيسى فهل جيب عليه أن يؤمن ا ؟  السائل :

  ، ال جيب. ال الشيخ :

بعده وأنتم ظالمون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال 

موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 

   . لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ))

وكان اهللا تعاىل وعده قبل ذلك ثالثني ليلة وأمتها  وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة )) ((قال اهللا تبارك وتعاىل: 

اخلفني  ((وعده اهللا تعاىل ملناجاته هذه املدة وأناب أخاه على قومه وقال:  بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة .

رون خليفة موسى يف قومه حني ذهب مليعاد اهللا فكان ها في قومي وأصلح وال تتبع سبيل المفسدين ))

، مث إن بين إسرائيل لعتوهم وعنادهم اختذوا عجال من الذهب اختذوه إهلا وكان صاحب هذه الفكرة رجال  عزوجل

، صنعوا من احللي الذي قيل إم أخذوا من حلي آل فرعون صنعوا منه ثورا عجال وجعلوا له  يقال له السامري

الريح من الدبر وخترج من الفم فإذا دخلت الريح مسعوا له صوتا كخوار الصوت فقال السامري جوفا تدخل منه 

ذهب يطلب إهله فضل وهلذا مضت ثالثون ليلة وزادت يطلب هذا اإلله ولكنه هذا إهلكم وإله موسى، موسى 

من فاتبعوني إن ربكم الرح ((: نسي وضل وتاه وهذه إهلكم وإله موسى فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول

 لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى )) ((وهو نيب ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا:  وأطيعوا أمري ))

عليه الصالة والسالم ووجدهم على حال ليست مرضية على خالف ما  ؛ رجع موسى وأصروا على عبادة العجل



، ألقاها من شدة الغضب واخذ برأس  هللا تعاىل بيدهفارقهم عليه وغضب ألقى األلواح وهي التوراة اليت كتب ا

وكان هذا من شدة الغضب وإال يف  )) ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن ((أخيه وحليته جيره إليه شدة ويقول: 

لكن إنسان  ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن )) ((حال الرضا البد أن يسأل أوال كيف ضلوا قبل أن يقول 

يا ابن أم ال تأخذ بلحيتي وال برأسي إني خشيت أن تقول  ((، قال:  ه ما يعرتيه من احلال البشريةبشر يعرتي

شف هو خشي من موسى عليه الصالة والسالم أن يقول فرقت  فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ))

قسما يكون مع هارون وقسما آخر مع  ؛ ألنه لو قال أو زاد يف وعظهم النقسموا قسمني بني بين إسرائيل

؛ ومع ذلك هم أيضا مصرون على ما هم عليه  ؛ فكأنه عليه الصالة والسالم ترك ذلك خوفا من هذا السامري

 ثم اتخذتم العجل من بعده )) ((، اختذوه إهلا وهلذا قال:  اختذوه إهلا حىت عبدوه والقصة مبسوطة يف سورة طه

تفيد  من بعده )) ((وقوله:  واملفعول الثاين حمذوف والتقدير: مث اختذمت العجل إهلا . ، العجل مفعول اختذمت األول

أم مل يتخذوه من أول وهلة بل هناك مسافة وهي كما قلت لكم أنه ملا مرت املدة اليت حددها موسى عليه 

،  الواو هنا للحال تم ظالمون ))وأن ((وقوله:  الصالة السالم مث زاد اهللا تعاىل فيها قالوا هذا اإلله ولكنه نسي .

يعين واحلال أنكم ظاملون ليس لكم عذر وكيف يكون هلم عذر ونبيهم هارون  اتخذتم )) ((حال من فاعل 

وبعد هذا الفعل القبيح الشنيع  يا قوم إنكم فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري )) ((يقول: 

هل هم ظاملون  وأنتم ظالمون )) ((وانظر إىل قوله:  من بعد ذلك ))ثم عفونا عنكم  ((قال اهللا عزوجل: 

ألنفسهم أو ظاملون لغريهم ؟ ظاملون ألنفسهم فإن كل عاص ظامل لنفسه فإن تعددت مضرة معصيته إىل غريه 

لعلكم  ((أي جتاوزنا عن هذا الفعل ورفعنا عنكم العقوبة  ثم عفونا عنكم )) ((  صار ظاملا لنفسه ولغريه .

؛ منها التعليل  ؛ ولعل هنا للتعليل وكما أسلفنا من قبل ترد لعل لعدة معاين أي ألجل أن تشكروا تشكرون ))

، ومنها التوقع، وكل هذا  ؛ ومنها الرجاء، ومنها التمين، ومنها اإلشفاق واخلوف وذلك كثري يف القرآن الكرمي

؛ دليله قول النيب  ل الصاحل هكذا جاء يف القرآن)) الشكر هو العم لعلكم تشكرون ((وقوله:  يعرف بالسياق .

يا أيها الرسل كلوا من  فقال تعالى: ((إن اهللا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين  (صلى اهللا عليه وسلم: 

وهذا يدل )  كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا )) الطيبات واعملوا صالحا )) وقال في المؤمنين: ((

؛ واعلم أن الشكر ال يكون إال يف مقابلة إحسان  هو العمل الصاحل وهو كذلك الشك فيهعلى أن الشكر 

، احلمد يكون لكمال احملمود واإلفضال احملمود فسببه أعم من الشكر؛ ولكن الشكر أعم من  خبالف احلمد

  احلمد من حيث تعلقه بالقلب واللسان واجلوارح كما قال القائل: 

    أفادتكم النعماء مني ثالثة     يدي ولساني والمضير المحجبا                          



  

ومن  ؛ وذلك أم اختذوا العجل إهلا حني غاب نبيهم . ؛ منها: بيان عيوب بين إسرائيل يف هاتني اآليتني فوائد

ملتواعدين يف والوعد يكون بني ا وإذ واعدنا موسى ثالثين ليلة )) ((فوائدها: إثبات كالم اهللا عزوجل؛ لقوله: 

، مث إن هذا امليعاد الذي حصل كلمه اهللا عزوجل حىت إن موسى عليه الصالة والسالم من شدة  الغالب بالقول

، حني اختذوا  ومنها: بيان سفه األمة الغضبية اليوم رب أرني أنظر إليك )) . ((شفقته على رؤية اهللا قال: 

؛ ولكن ال تستغرب فإن من يضلل  ل بأيديهم مث اختذوه إهلا؛ والعجيب أم هم الذين صنعوا العج العجل إهلا

، يقال إم يصنعون من التمر إهلا وإذا جاعوا  اهللا له فال هادي له واجلاهليون يف العرب يفعلون مثل هذا أو أشد

إم إذا ؛ لكن يأكلونه ويقولون  ، يعرفون أنه لن ميلك ذلك ، ما يدعون أنه يأتيهم برزق ؟ وإذا جاعوا أكلوه

نزلوا أرضا أخذوا أربعة أحجار واختاروا أحسنها أن يكون إهلا والثالثة الباقية جيعلوا أثايف للقدر ينصبون القدر 

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أنه ليس لبين إسرائيل عذر يف اختاذهم العجل إهلا ألن احلجة قد قامت  عليه .

هل يستفاد من هذه اآلية أم لو اختذوا العجل إهلا بدون ظلم مل  . ))وأنتم ظالمون  ((؛ لقوله تعاىل:  عليهم

، حيتمل أن هذا بيان حلاهلم وأم اختذوه إهلا من  حيتمل هذا وهذا م فقط ؟اهلحلبيان  ذاه يالموا ؟ أو يقال إن

 ((ذا قوله تعاىل: ، ويدل هل ؛ وحيتمل أن يكون دليال على أنه إذا كان اإلنسان معذورا فإنه ال يؤاخذ غري عذر

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيهم منها رسوال يتلوا عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إال وأهلها 

وعلى هذا فيكون يف اآلية دليل على أن من عمل عمال سيئا الشرك فما دونه وهو معذور فإنه ال  ظالمون ))

ه بظاهره ألنه مسلم وإن كان منتسبا إىل دين آخر ومل يبلغه ، مث إن كان منتسبا إىل اإلسالم حكم ل عقوبة له

دين اإلسالم فيعامل يف الدنيا حسب دينه الذي هو عليه وعمله يف اآلخرة إىل اهللا عزوجل؛ فصار هذا هو 

التفصيل يف مسألة العذر باجلهل، إذا كان يتسمى باإلسالم ويشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا ويقيم 

، عاش يف هذا البلد اليت  الصالة ويؤتوا الزكاة وحيج ويعتمر ويقول إنه مسلم لكن فيه شيء من الشرك بغري علم

؛ وكذلك أيضا يف اآلخرة  ؛ فهذا يعامل معاملة املسلمني على ظاهر حاله فيها هذا الشرك وال علم أن هذا شرك

ينتسب إىل اإلسالم على دين معني فهذا يعامل يف  ؛ وأما من كان معذورا لكنه ال ال يؤاخذه اهللا ألنه معذور

ومن فوائد اآلية الثانية: بيان   وجل . ويف اآلخرة يقال أمره إىل اهللا عز الدنيا معاملة الكافرين يعين أهل دين .

لعقل فعلوا بعد ما فعلوا هذا الشرك املبين على ضالل يف الدين والسفه يف ا متفضل اهللا تعاىل على بين إسرائيل أ

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل يعفو عن الذنوب مجيعا بدون  . ثم عفونا عنهم )) ((عفا اهللا عنهم 

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من  ((، كما قال اهللا تعاىل:  ؛ لكن بعد التوبة استثناء



لكن لو قال قائل: ليس يف اآلية الكرمية ما  . ور الرحيم ))رحمة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغف

وأنابوا إىل اهللا وأنه أخذم ذلة  فيقال: دل يف آية أخرى على أم تابوا إىل اهللا عزوجل يدل على أم تابوا ؟

ومن  عنهم . وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا؛ فلما علم اهللا منهم صدق الرجوع إليه وأم امتثلوا حىت القتل عفا اهللا

ثم  ((فوائد هذه اآلية الكرمية: أن من أنعم اهللا عليه نعمة دينية وجب عليه شكرها يف النعمة الدنيوية؛ لقوله: 

؛ فإذا من  ، أا أعظم منة وأيهما أعظم منة ؟ الدينية الشك عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ))

؛ فمثال من من اهللا  وقم بشكرها؛ وشكر النعم الدينية من جنسها اهللا عليك بنعمة دينية فاعتربها من أكرب النعم

؛ وكذلك من من اهللا عليه مبال فإنه من شكر نعمة  عليه بعلم فإن من شكر نعمة اهللا عليه أن يعلم وينشر العلم

الكرمية: إثبات ومن فوائد هذه اآلية  اهللا عليه يف املال أن يتصدق منه وينفع الفقراء ويصل الرحم ويرب الوالدين .

والشك عندنا يف هذا أن مجيع أفعال اهللا  )) لعلكم تشكرون ((؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله:  العلل ألفعال اهللا

؛ وأما من قال إن أفعال اهللا  ؛ لكن منها ما يعلم ومنها ما ال يعلم وأحكام اهللا كلها مبنية على العلل واملصاحل

مث قال اهللا   ال تعلل بعلة فالشك أنه ضال يف دينه سفيه يف عقله .تعاىل وأحكامه ليست مبنية على حكمة و 

أي  آتينا موسى )) (( وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان )) ((عزوجل مبينا نعمة أخرى من أكرب النعم: 

عطى فإا ال تنصب إال مفعوال واحدا ألن آتى باملد مبعىن أ أعطيناه؛ وآتينا باملد تنصب مفعولني خبالف أتينا

؛ أي العهود ؟ الذهين يعين  ؛ وأل يف الكتاب للعهد أعطيناه آتينا موسى الكتاب )) ((؛ يقول:  وأتى مبعىن جاء

والفرقان  (( ، ومسي كتابا ألنه مكتوب فقد كتب اهللا التوراة بيده جل وعال . الكتاب املعروف عندكم وهو التوراة

وهل هو غريه أو هو ولكنه من باب الصفة  الكتاب )) ((معطوف على  الفرقان )) ((الواو حرف عطف و ))

، الفرقان هو نفس الكتاب فإن التوراة فرقان فرق اهللا ا بني احلق والباطل وبني  على املوصوف ؟ اجلواب الثاين

احلق واجلور وبني أولياء اهللا وأعداء وإىل آخر ما يكون به التمييز والفرق؛ فعلى هذا يكون عطفها من باب عطف 

والذي قدر فهدى  سبح اسم ربك األعلى الذي خلق فسوى ((الصفة على املوصوف؛ أرأيت قول اهللا تعاىل: 

لعلكم  ((يقول جل وعال:  والذي قدر فهدى هو اهللا عزوجل لكن هذا من باب عطف الصفة على الصفة .)) 

؛ واملراد باهلداية هنا اليت  أي تسلكون مسلك اهلداية تهتدون )) ((لعل هذه للتعليل كما سبق؛ و تهتدون ))

؛  فمن اهتدى به فقد علم وذلك ألن ما أويت موسى علم؛  ذكرها اهللا عزوجل هداية اإلرشاد وهداية التوفيق

يف   ؛ فيفسر اهلداية هنا بأيش ؟ داية العلم وهداية التوفيق العلمية والعملية . وكذلك علم يثمر عمال ملن يدخله

ا ؛ ألن اهللا آتاه كتاب وكل من آتاه كتاب فهو رسول كم ؛ بل رسول ؛ أوال: أن موسى نيب اآلية الكرمية فوائد

،  ومنها: الثناء على التوراة . لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان )) ((قال اهللا تعاىل: 



ومنها: أن العلم  ومنها: احلكمة يف إيتاء الكتاب والفرقان ملوسى وهو اهلداية . حيث مساها اهللا تعاىل فرقانا .

يكون مسببه يؤمن أو قد  لكن هل السبب البد أن تهتدون )) لعلكم ((سبب للهداية ألجل التعليل يف قوله: 

؛ وعلى هذا فال يورد علينا أن يقول قائل: إننا جند العلماء من مل يهدي ؟ نقول  يوجد مانع ؟ قد يوجد مانع

؛ لكن قد يكون هناك عوارض . توجب  لوجود مانع وإال فاألصل أن العلم سبب للهداية وأن اهلداية تقع بالعلم

   ال ينتفع اإلنسان مبا أعطاه اهللا تعاىل من العلم كما هو معروف .أن 

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة آلتوها وما  ((أشكلت علي قراءة يف قوله تعاىل:  السائل :

  ؟ ))ألتوها  ((ملاذا ال تكون  تلبثوا بها إال يسيرا ))

  ؛  آلتوها )) ((و ألتوها )) ((نعم أظن فيها قراءتان:  الشيخ :

  ما تغري املعىن يا شيخ ؟  السائل :

ولو دخلت  ((، أو تفيدان معنيني  ما فيه شك إنه تغري لكن كل واحد له وجه والقراءتان تفيد معنيني الشيخ :

ثم سئلوا  ((واضحة  ألتوها )) ((أما  آلتوها )) ((و ألتوها )) ((نعم فيها قراءتان  )) عليهم من أقطارها

؛ ما هي أعطوا  ألجابوا وأعطوها فتنة أخرى آلتوها )) ((؛ أو  يعين دعاهم أحد إىل الفتنة ألجابوا )) الفتنة

   ، والثاين زيادم إياه . ؛ أوله استجابتهم للفتنة ؛ ويكون يف اآلية فائدتان الفتنة اليت دعوا إليها

  اختذوا العجل إهلا ؟ عن هارون عليه السالم يف عدم إنكاره على بين إسرائيل ملا السائل :

؛ أما اآلية األوىل فإن هارون خاف من ذلك لكن ما يقال إنه يقع، من قال إنه يقع  الرد عليهم سهل الشيخ :

فعلم أم  عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ))لن نبرح  ((لو دعاهم ؟ لكن هم يف الواقع أبوا عليه وقالوا 

هذا ما فيه دليل على أن اإلنسان ال يدعوا بل فيه دليل على أن  يختصمون ))إذا هم فريق  ((مستكربون؛ وأما 

، منهم  هؤالء القوم الذين أرسل إليهم صاحل أم افرتقوا كما افرتق الناس يف دعوة الرسول عليه الصالة والسالم

   من آمن ومنهم من كفر .

  عن أسباب حمق بركة العلم ؟  السائل :

، فهذا رمبا حيرم بركة العلم وهذا   قلبه إرادة سيئة مثل أن يريد بعلمه غري اهللا عزوجلنعم، أن يكون يف الشيخ :

  ..  ، املعاصي جير بعضها بعضا . ؛ والشيء الثاين معاصي من الشر ما يكون

 


